Etäopiskelumateriaalia
kuvataidekoululaisille opetuksen
keskeytymisen ajalle 18.3.-13.4.2020
Kuvataidekoulun lähiopetuksen ollessa tauolla
kannustamme kuvislaisia taiteilemaan seuraavien
etäopiskelutehtävien parissa. Tehtävät ovat
vapaaehtoisia ja ne voi tehdä itselle sopivana
ajankohtana. Tehtävissä käytetään niitä välineitä ja
materiaaleja mitä kotoa löytyy, tarkoitus ei ole
lähteä hankkimaan tarvikkeita.
Juttelemme tehtävistä, kun lähiopetus taas alkaa.
Toinen tehtäväpaketti lähtee liikkeelle, jos ja kun
saamme lisätietoa etäopetuksen kestosta.
Halutessasi voit ilahduttaa meitä lähettämällä
kuvan teoksestasi opettajalle
etunimi.sukunimi@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi.
Toki tuotokset voi tuoda mukanaan
kuvataidekouluun aikanaan kaikkien
tarkasteltaviksi.
Valitse alta oma ryhmäsi tai ikäryhmäsi. Ja
luonnollisesti kaikki voivat tehdä kaikkea;)
Pidetään huolta toisistamme! Terveisin kuviksen väki

Varhaisiän oppilaat / 4-6 -v
MUOTOKUVA UNILELUSTA
Aseta lelusi mukavaan asentoon istumaan, nukkumaan, nojaamaan tyynyyn tms.
Katso, että lelun tausta on selkeä. Piirrä tai maalaa lelusta muotokuva. Aikuisen
kanssa voitte myös ottaa valokuvan. Jos valokuvan saa tulostettua, sen voi kiinnittää
oma teoksen kanssa isommalle paperille.
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OMA KOKOELMA
Kerää kokoelma luonnonmateriaaleista, leluista, keittiövälineistä tms. Käytä siis vain
yhtä materiaalia. Kokoelma on vähintään kolme esinettä, enimmäismäärää ei ole...
Järjestele esineet haluamallasi tavalla esim koko- tai värijärjestykseen. Ota
halutessasi valokuva.

ILOINEN tai IRVISTÄVÄ VÄLIPALA
Pese ensin kädet. Leikkaa sitten yhdessä aikuisen kanssa värikkäitä vihanneksia
viipaleiksi, lohkoiksi, kuutioiksi... Voitele leipä ja kokoa sen päälle sinulle mieluisia
täytteitä. Koristele leipä lopuksi vihanneksilla niin, että saat aikaan iloiset tai
irvistävät kasvot. Herkuttele!

RÄSYMATTO
Millaisia mattoja kodistasi löytyy? Löydätkö yhtään räsymattoa, jossa olisi raitoja?
Tee piirustus raidallisesta tai muulla tavoin kuvioidusta matosta väriliiduilla tai
puukynillä. Voit leikata maton irti paperista ja liimata sen toiselle paperille ja
viimeistellä piirtämällä maton ympärille huoneen asukkaineen ja kalusteineen.

Taide 1, Taide 2 ja Taide 3/ 7-10 -v
MAATAIDETTA
Haravoi ulkona pieni alue tasaiseksi. Etsi keppi ja piirrä maahan vaikkapa pöllön
ääriviivat nokkineen ja siipineen. Koristele muoto havuin, kävyin, kivin... Jätä pöllö
seuraavan kulkijan löydettäväksi!

ELÄIN
Revi sanomalehteä tai muuta paperia pieniksi paloiksi - osa voi olla sormenpään
kokoisia, osa isompia. Kokoa paloista liimaten eläinhahmo isommalle arkille.
Huomioi, että pieniin kohtiin kuten jalat, pää kannattaa käyttää pieniä paloja;
selkään ja vatsaan isompia paloja. Lopuksi voit eläimelle kuonon, silmät, viikset,
nokan jne. Onko eläimesi karvainen vai suomu- vaiko höyhenpeitteinen - miten voit
ilmaista palojen muodolla välittää eläimen luonteenomaisen pinnan.
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OMAT VARPAAT
Ota mukava asento ja käy istumaan sohvalle. Nosta paljaat jalkasi edessäsi olevalle
tuolille. Tee varpaistasi tutkielma lyijykynällä piirtäen!

IKKUNA SISÄPUOLELTA JA ULKOPUOLELTA
Ikkunan kautta tulee huoneeseen valoa ja se antaa myös rajatun näkymän
ulkomaailmaan. Ikkunoiden äärellä on usein valon ja varjon leikkiä. Ulkona vallitseva
säätila vaikuttaa myös siihen, millaista valoa ikkunan kautta tulee.
Tutki jotain valitsemaasi ikkunaa omassa kodissasi. Piirrä lyijykynällä kuva, jossa
näkyy koko ikkuna ja sen kautta näkyvä maisema. Kuvassa voi näkyä myös ikkunan
edessä olevia esineitä, esim. kukkaruukkuja tai verhot. Tutki valoja ja varjoja; mistä
suunnasta valo tulee ja syntyykö sitä kautta ikkunan edessä oleviin esineisiin varjoja.
Kuvittele nyt meneväsi talosta ulos ja katsovasi sisään samasta ikkunasta, jonka
äsken piirsit. Mitä ulkopuolella oleva näkee katsoessaan samaa ikkunaa? Voit käydä
myös oikeasti ulkona tarkistamassa, jos se on mahdollista (jos et ole valinnut
yläkerroksen ikkunaa). Piirrä kuva siitä, mitä uskot ulkopuolella olevan näkevän.

LINTU
Keväisin monet tutut linnut palaavat talvehtimispaikoiltaan etelästä takaisin
pohjoiseen. Tee kävelyretki ulos ja katsele tarkkaavaisesti ympärillesi – taivaalle,
pelloille, tien vieruksille ja metsiköihin. Näetkö yhtään lintua? Tunnistatko näkemäsi
linnun? Piirrä tai maalaa kuva näkemästäsi linnusta! Voit myös katsoa löydätkö
linnun jostain lintukirjasta, josta näet myös tarkemmin linnun värityksen.

Periodit / 10-12 -v + pajat ja ateljeet / alkaen 12-v
Opettajat lähettävät tehtävät ryhmäkohtaisesti oppilaille meilinä. Alla lisäksi muutamia
klassisia tehtäviä.
Kannattaa tarkastaa jatkoilmoittautumisen yhteydessä, että Eepoksessa on
oikea meiliosoite tiedon kulkemisen varmistamiseksi. Halutessaan oppilas
voi lisätä myös oman osoitteensa saadakseen viestit suoraan itselleen.

KUVASARJA
Lähde kävelylle ulos, mieluiten metsään ja ota mukaasi joko kamera tai kännykkä tai
tabletti. Katsele luontoa ympärilläsi tietystä näkökulmasta esim tietyn värin
toistuminen, kulkuväylät, oksanhaarat, kaarimuodot... Ota 3-5 kuvan sarja, jonka
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kuvissa näkökulma toistuu. Voit myös lähteä kävelylle tavallisesti ruuhkaisempaan
kaupunkimaisemaan ja taltioida valokuvaten poikkeuksellisen rauhallisia näkymiä.

ASETELMA
Kerää lautaselle hedelmiä tai vihanneksia. Aseta ne pöydälle ja lisää asetelmaan myös
jotain korkeaa (esim kannu) ja jotain keittiöstä löytämääsi pöydällä lepäävää (esim
haarukka, lusikka...) Asettele esineet niin, että jotain on edessä, jotain takana, ei
kaikkea vierekkäin... Piirrä kokoamasi asetelma lyijykynällä tai kuulakärkikynällä.
Jos kaipaat lisähaastetta, piirrä ilman ääriviivaa.
Katso myös esim Ismo Kajanderin esinekollaaseita. Niistä saat ideoita omien
kollaasien tai dioraamojen tekemiseen.

OMAKUVA
Asetu peilin ääreen mukavasti istumaan niin, että valo osuu toiselle puolelle
kasvojasi. Katso peiliin ja piirrä näkemäsi. Kiinnitä huomiota valoon ja varjoon.

Suositeltavaa katseltavaa
www.heleneelokuva.fi - kaksi hienoa dokkaria Helene-elokuvan valmistumiseen liittyen
www.ateneum.fi - Suomen taiteen tarina, lyhytelokuvia tutuista klassikko-taideteoksista
www.amosrex.fi - opastettu kierros Generation2020 -näyttelyyn
YLE Areena
Historia: Pyramidin arvoitus, Pompeijin viimeiset hetket
Sivistyksen käsikirja; erityisesti kuvataidetta, muotia, elokuvaa ja arkkitehtuuria
käsittelevät jaksot
Frank Lloyd Wright - arkkitehti
Vivian Maierin salaisuus
Bauhausin maailma
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